 .1האם אפשרי להגיש
למכרז דיסק SATA 500
בלבד ללא תוספת של ה-
? GB SSD8

מסמך הבהרות במכרז פומבי 02/2015
מכרז לרכישת מחשבים ניידים
המציע יכול להציע תצורה שונה מהתצורה המבוקשת במכרז ,אך עליו לפרט את
ההבדל ומשמעות ההשפעה על הביצועים .בנוסף ,נבקש שתפורט בנפרד עלות המוצר
בהתאם למפרט המלא כאמור בנספח ג' למסמכי המכרז (דיסק נוסף או החלפת
דיסק) .המכללה תשקלל את ההצעה בהתאם לפרטים שיתקבלו מהמציעים השונים
ובהתאם לדרישות המכללה.

המציע יכול להציע תצורה שונה מהתצורה המבוקשת במכרז ,אך עליו לפרט את
 .2הניידים הנמוכים יותר
מגיעים בקונפיגורציה של  500ההבדל ומשמעות ההשפעה על הביצועים .בנוסף ,נבקש שתפורט בנפרד עלות המוצר
 SATAבלבד.
בהתאם למפרט המלא כאמור בנספח ג' למסמכי המכרז (דיסק נוסף או החלפת
דיסק) .המכללה תשקלל את ההצעה בהתאם לפרטים שיתקבלו מהמציעים השונים
ובהתאם לדרישות המכללה.
 .3האם ניתן להגיש הצעה
המציע יכול להציע תצורה שונה מהתצורה המבוקשת במכרז ,אך עליו לפרט את
למחשב הכולל דיסק  SSHDההבדל ומשמעות ההשפעה על הביצועים .בנוסף ,נבקש שתפורט בנפרד עלות המוצר
ללא תוספת 8 GB
בהתאם למפרט המלא כאמור בנספח ג' למסמכי המכרז (דיסק נוסף או החלפת
דיסק) .המכללה תשקלל את ההצעה בהתאם לפרטים שיתקבלו מהמציעים השונים
ובהתאם לדרישות המכללה.

 .4האם ניתן להגיש הצעה
למחשב אסוס?

לא  -המכללה בחרה מספר יצרנים לפי שיקולים שונים ,ומבקשת הצעות רק
למכשירים של היצרנים שפורטו במכרז.

 .5האם ניתן להגיש הצעה
למחשבים תוצרת ?MSI

לא  -המכללה בחרה מספר יצרנים לפי שיקולים שונים ,ומבקשת הצעות רק
למכשירים של היצרנים שפורטו במכרז.

 .6האם ניתן להגיש הצעה
למחשבים תוצרת פנסוניק?

לא  -המכללה בחרה מספר יצרנים לפי שיקולים שונים ,ומבקשת הצעות רק
למכשירים של היצרנים שפורטו במכרז.

 .7האם אפשר להציע
מחשבים מיצרנים אחרים
שלא פורטו במכרז?

לא  -המכללה בחרה מספר יצרנים לפי שיקולים שונים ,ומבקשת הצעות רק
למכשירים של היצרנים שפורטו במכרז.

 .8האם אפשר להגיש למכרז
תצורת סוללה שונה
מהמפורט במכרז? אבקש
אישורכם לסוללה 44 WHR

כן  -המציע יכול להציע תצורה שונה מהתצורה המבוקשת אך לפרט את ההבדל
ומשמעות השפעתו על הביצועים וזמן העבודה.
בנוסף ,נבקש שתפורט בנפרד עלות המוצר בהתאם למפרט המלא כאמור בנספח ג'
למסמכי המכרז  .המכללה תשקלל את ההצעה בהתאם לפרטים שיתקבלו
מהמציעים השונים ולדרישות המכללה.
כן – המציע יכול להציע הצעה רק למפרט אחד מהשניים או לשני המפרטים.
המכללה תבחן את ההצעות השונות ותשקלל את המרכיבים השונים .יובהר,
המכללה תהיה רשאית לחלק את אספקת המוצרים נשוא המכרז לפי שיקול דעתה
המוחלט ,בין מספר מציעים.

 .9נספח ג'  -האם אפשר
להגיש למכרז הצעה רק
למפרט אחד מהשניים
(מפרט א' או מפרט ב')?
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 .10האם אפשר להגיש
למכרז הצעה של יותר מיצרן
מחשבים אחד לכל מפרט?

כן -המציע יכול להציע יותר מהצעה אחת לדגמים שונים או יצרנים שונים לאותו
מפרט .המכללה תבחן את ההצעות השונות ותשקלל את המרכיבים השונים .יובהר,
המכללה תהיה רשאית לחלק את אספקת המוצרים נשוא המכרז לפי שיקול דעתה
המוחלט ,בין מספר מציעים.

 .11נספח א'  -שינוי תנאי
התשלום

אפשרות לשינוי בתנאי התשלום תדון במהלך מו"מ סופי עם הזוכה טרם ביצוע
ההתקשרות .למען הסר ספק ,המכללה אינה מחויבת לכל שינוי בתנאי התשלום ,וכל
שינוי כאמור הינו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

 .12סעיף  3בעמוד  2לתנאי
המכרז – מבקש להבהיר כי
הארכת ההתקשרות טעונה
אישור של הספק
 .13סעיף  3ו' להסכם

הארכת ההתקשרות הינה אופציה של המכללה ,ואין צורך בקבלת אישור הספק.

 .14סעיף  11.2להסכם –
מבוקש להפחית את סך
הפיצוי.
 .15סעיף  13.1להסכם

הסעיף לא יימחק ,מדובר בקנס .בסוף הסעיף יתווספו המילים" :ובלבד שניתנה לספק
הזדמנות להתגונן כנגד הקנס".
לא מקובל .יובהר כי איחור מחמת כוח עליון לא ייחשב כאיחור לצורך הטלת קנס.
האיחור יוגדר כאיחור של מעל ל  3 -ימי עבודה.
מוסכם להעמיד את התקופה על  7ימי עבודה.

 .16סעיף  13.2להסכם

בטרם תפנה המכללה לקבל את השירותים מספק אחר ,המכללה תפנה לספק תוך
מתן הזדמנות לתיקון ההפרה ,כאמור בסעיף  13.1להסכם
במקום המילים "יהוו ראייה סופית בלעדית ומכרעת" ישתנה "יהוו ראייה לכאורה"

 .18סעיף  14.2להסכם
מבוקש כי קיזוז ייעשה מכוח
הסכם זה בלבד
 .19סעיף  8.1להסכם –
האם מוסכם להגביל את
האחריות לטיפול בנזק
במספר מקרים שיוגדרו
מראש.

לא מקובל.

 .17סעיף  14.1להסכם

העניין בבדיקה .תשובה תינתן בהמשך.

 .20סעיף  9.1להסכם –
האם ניתן להגביל את
אחריות הספק מכוח ההסכם
לאחריות על פי דין?

לא .אחריות הספק הינה על פי ההסכם ו/או על פי דין.

 .21סעיף  9.1להסכם –
האם ניתן להגביל את
אחריות הספק לנזק ישיר
בלבד?

העניין בבדיקה .תשובה תינתן בהמשך.

 .22סע'  9.1להסכם – האם
ניתן להגביל את היקף חבות
הספק לסכום מסוים?

לא.

 .23סע'  9.1להסכם – נבקש
להבהיר כי אחריות הספק לא
תחול במידה שהנזק/הפגיעה
נגרמו כתוצאה ממעשה ו/או

מקובל.
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מחדל ו/או זדון של המכללה
ו/או מי מטעמה.
 .24סע'  9.2להסכם – נבקש
כי שיפוי/פיצוי יהא כנגד פסק
דין חלוט/הסכם פשרה,
ובכפוף לכך שהמכללה
העבירה לספק את
התביעה/הדרישה מייד עם
קבלתה ,אפשרה לספק
לשלוט בניהול ההגנה ולא
התפשרה ללא אישורו מראש
ובכתב.

 .25סעיף  12להסכם – האם
ניתן לדחות את מועד
אספקת המוצרים מעבר ל-
 30יום?

מקובל ,בכפוף לכך שהמכללה תעביר את הדרישה בתוך זמן סביר ממועד קבלתה.

לא ניתן להאריך את מועד האספקה ,שכן הציוד נדרש בדחיפות.
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